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Paikka

Seurakuntatalo

Läsnä:

Jyrki Koivisto
Antti Suokas
Lotta Kankaanranta
Matti Könkö
Jaana Paasikangas
Pirjo Perälä
Kirsi Raiskio
Emmi Romppainen
Juha Suonpää
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luokanopettaja
tutkimusmestari
sosionomi AMK
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Allan Lúnden

opettaja, eläk.

KV:v vpj.

Tiitta Moberg

talouspäällikkö

sihteeri

Sanni Junnila

tutkija, eläk.

KV:n pj.

Poissa:

18 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Laulettiin yhdessä virsi 523:1, jonka jälkeen
puheenjohtaja piti alkuhartauden ja luki alkurukouksen. Lopuksi laulettiin vielä virrestä
523:2.
19 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä oli paikalla
9 /9.
20 §
Pöytäkirjantarkistajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä, vuorossa olisivat Jaana
Paasikangas ja Pirjo Perälä.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jaana Paasikangas ja Pirjo Perälä.
21 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Asiat käsitellään esityslistaan mukaan.
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Päätös: Pykälän 22 käsittely siirrettiin esityslistan viimeiseksi, muuten asiat käsiteltiin
esityslistan mukaan.

22 §
Kanttorin viran täyttäminen
Kirkkoneuvosto myönsi kanttorille eron virasta kokouksessaan 28.1.2019. Kanttorin
hakuprosessiin liittyen kirkkoherra, kanttori ja Akaan kanttori ovat lähettäneet
kirkkoneuvoston jäsenille materiaalia, jotka ovat esityslistan liitteenä. (Liitteet 1, 2, 4 ja
5).
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto laatii hakuilmoituksen ja aikataulun kanttorin viran täytöstä.
LAVA: Päätöksellä on vaikutus lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan musiikkityöhön.
Juha Suonpää poistui kokouksesta klo 20.05.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti laittaa kanttorin viran auki kirkkoherran laatiman
hakuilmoituksen mukaisesti, joka on pöytäkirjan liitteenä.(Liite 6).

23 §
Lähetyssihteerin toimen täyttäminen
Seurakunnassa on ollut lähetyssihteerin osa-aikainen määräaikainen (2 vuotta) toimi
haettavana. Hakuaika päättyy 28.2.2019. Kirkkoneuvoston kokoukseen tuodaan
kaikkien toimea hakeneiden hakemukset.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto käsittelee hakemukset ja valitsee haastateltavat sekä
määrittelee toimen täyttämisen aikataulun
LAVA: Päätöksellä on vaikutus lasten ja nuorten parissa tehtävään lähetystyöhön.
Päätös: Lähetyssihteerin toimea hakuajan päättymiseen mennessä ovat hakeneet
seuraavat henkilöt: Eskola Anu, Ypäjä, Lähdekorpi Ulla, Jokioinen ja Peltola Nina,
Urjala. Kirkkoneuvosto päätti haastatella kaikki kolme hakijaa. Haastattelu pidetään
11.3.2019 klo 14.30 alkaen. Kirkkoneuvostonedustajina haastattelussa toimivat Pirjo
Perälä ja Kirsi Raiskio.

24 §
Tieoikeus anomus
Marko Toppi on anonut liitteen 3 mukaisesti pysyvää tieoikeutta omistamalleen tilalle
Suontaka 834–432-4-52, seurakunnan omistaman Tapiola 4:0 tilan kautta.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee päätöksen huomioiden Juuso
Ojasen selvityksen asiaan liittyen.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
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Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että hakija voi hakea virallista tietoimitusta
maanmittauslaitokselta. Seurakunta ei osallistu hakemuksen kustannuksiin.

25 §
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset
Kirkkoherran viraston ohjeissa § 13 edellytetään, että talouspäällikkö pitää
viranhaltijapäätösluetteloa.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto hyväksyy talouspäällikön viranhaltijapäätökset 2019 / § 1 –
5.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

26 §
Muut asiat
1. Luottamushenkilöiden avustusvuorot jumalanpalveluksissa.
2. Kirkkoherra kertoi jäsenille toivomuksistaan pappilassa asumisen suhteen.
3. Kanttorin lähtöjuhla 19.5.2019.
4. Luottamushenkilöiden tehtävään siunaamiseen uusi kirkkopyhä.

27 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Esitys:

1. Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet.
2. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

1. Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeen, joka on
pöytäkirjan liitteenä.
2. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.05.

.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyrki Koivisto
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Jaana Paasikangas

Pirjo Perälä
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Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Jokioisten seurakunnan kirkkoherranvirastossa 8.3. – 18.4.2019 ja siitä on
27.2.2019 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.

Jyrki Koivisto
kirkkoherra

